Den 05-09-2022

Tilladelse til medbenyttelse af dræn

J.nr. 06.02.03-G01-1-22

Natur og Miljø

Sorø Kommune giver hermed tilladelse efter Vandløbsloven1 til medbenyttelse af et
eksisterende rørlagt dræn, beliggende på matr.nr. 7l, Lynge-Eskilstrup By, Lynge.
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Figur 1 Rød cirkel markerer projektområde

Baggrunden for tilladelsen er, at ansøger ønsker at anlægge en ridebane på et areal
som nu anvendes som fold.
Projektet indebærer, at der skal udføres et nyt drænanlæg, der skal tilsluttes en eksisterende privat drænledning.
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Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om lov om vandløb § 5 og §
63

Figur 2 Kort over dræn

Tilladelsen begrundes med, at tilslutningen af det nye dræn ikke vil have nogen væsentlig afstrømningsmæssig betydning for det eksisterende drænsystem. Det nydrænede område drænes allerede i dag, og er en del af det naturlige opland til det eksisterende drænsystem. Ansøger har desuden indhentet samtykkeerklæringer fra relevante lodsejere, der intet har at indvende mod det ansøgte.

Vilkår for tilladelsen i henhold til Vandløbsloven:
1. Projektet udføres i overensstemmelse med ansøgning dateret 20. december
2021 med tilhørende tegninger.
2. Afledningskapaciteten på drænet hvor nye dræn tilsluttes, skal opretholdes
under og efter projektets udførelse.
3. Nedstrøms liggende bredejeres afstrømning må ikke påvirkes.
4. Udvaskning af sand og jord skal begrænses mest muligt under anlægsarbejdet.
5. Alle udgifter i forbindelse med projektet afholdes af ansøger.
6. Enhver fremtidig vedligeholdelse påhviler den til enhver tid værende ejer af
drænet.

Baggrund
Ejer af Lorupvej 16, 4180 Sorø, har den 20. september 2021 søgt om tilladelse til at
medbenytte et eksisterende dræn beliggende på ansøgers ejendom. Det eksisterende
dræn har udløb i en privat rørlagt grøft, der fører til en åben privat grøft.
Det er Sorø Kommunes vurdering, at drænet er omfattet af vandløbslovens § 522, da
vandløbet er rørlagt og således er anlagt med et særligt formål. Det kan ikke udelukkes at andre matrikler er tilsluttet drænet. Den nedstrøms rørlagte grøft er beliggende
naboens matrikel. Der er således en interesse i drænets funktion og tilstand. Ansøger
har indhentet partserklæringer fra berørte lodsejere. Erklæringerne er vedlagt ansøgningen og der er ikke modtaget bemærkninger til det ansøgte.

Afvandingsmæssige forhold
Det er Sorø Kommunes vurdering, at etablering af nye dræn på det relativt beskedne
areal, 20 x 40 meter, ikke vil belaste eksisterende dræn yderligere.

Lodsejerforhold m.m.
Denne tilladelse angår muligheden for at medbenytte en eksisterende drænledning i
form af nye dræntilslutninger.
Det er ansøgerens pligt at oplyse evt. rådgivere og entreprenører om tilladelsens indhold.

Økonomiske forhold
Alle udgifter i forbindelse med projektet afholdes af ansøger.
Den fremtidige vedligeholdelse af dræn og tilslutninger følger vandløbslovens
almindelige bestemmelser for private vandløb. Det vil sige, at den påhviler den
til enhver tid værende bredejer af vandløbet indtil anden aftale træffes.

Lovgrundlag
Tilladelsen er meddelt efter vandløbslovens § 63, der bestemmer, at vandløbsmyndigheden kan godkende, at en person, der ikke har deltaget i en foranstaltning, benytter foranstaltningen mod at betale en del af anlægsudgifterne og deltage i den fremtidige vedligeholdelsesudgift samt erstatte det tab, som benyttelsen medfører.
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§ 5. Retten til at benytte vandløbene efter bestemmelserne i §§ 3 og 4 må ikke udøves med
hensyn til vandløb, der udelukkende er anlagt til særligt formål eller for en bestemt
kreds af
grundejere, eller hvor der ved tidligere lov er truffet anden bestemmelse.

Klagevejledning
Tilladelsen kan i henhold til vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:
• den, afgørelsen er rettet til,
• enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens
udfald og
• en berørt nationalparkfond
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen indsendes digitalt til Sorø
Kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal hos Nævnenes Hus. Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID. En klage er
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for at klage. Gebyrets størrelse kan ses på
www.naevneneshus.dk. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagefristen udløber
den 12. oktober 2022.
Hvis der klages, vil de involverede parter blive underrettet herom.

Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Sorø
Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne, hvilket sker ved at kontakte kommunen. Læs mere om dine rettigheder
her: http://soroe.dk/databeskyttelse

Med venlig hilsen

Martin Thorup Knudsen - makn
Natur- og Miljømedarbejder

